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úvodník hlavního kapitána
Kapitánky a kapitáni! Páni bratři!
Někdy rád používám toto oslovení vůči svým
skautským bratrům i sestrám. Vypůjčil jsem si
je od Poláků, kteří tím vyjadřují svou vzájemnou
úctu i rovnost. Vypůjčil jsem si je od těch Poláků,
jimž jsem zapálil svíčku a pomyslně vyvěsil vlajku na půl žerdi jako výraz soustrasti a účasti v jejich státním i národním smutku po tragické havárii letadla s vládními i občanskými špičkami.
Jistě jste si všimli těch stovek skautů, kteří bez
rozdílu příslušnosti k jejich jednotlivým organizacím sloužili desetitisícům truchlících na polských náměstích. Sloužili jim v duchu svého poslání harcera – rytíře. Rytířské ctnosti jako základní vzor skautských vlastností vyzdvihl již světový náčelník
B-P a za patrona skautů vybral svatého Jiří, jehož svátek v dubnu připomínáme. Od
středověku jsou rytířskými ozdobami vojenská, tělesná a duševní zdatnost, služba
víře, úcta k ženám a ochrana slabých, bezvýhradná věrnost svému pánu. Přeložímeli si to do slov, hesel a loginů skautských, vychází nám naše známé duší i tělem být
připraven sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce (jednodušeji bych řekl myšlence, ideji a
ideálům), pomáhat vlasti a bližním, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony
skautské.
Ach ano, vznešené ideály uznáváme, vlasti a bližním pomáháme (pravda, často až
tehdy, když jde o mimořádné události), ba se i snažíme být pravdomluvnými, spořivými a čistými nejen ve skutcích, ale i myšlení. V současné době nám však jde nejhůře být poslušnými (krále nemáme, demokracie nám dovoluje nejen mít, ale i říkat vlastní názor). Jít do bitvy s vědomím, že je prohraná? Zúčastnit se okresního,
krajského, kapitánského srazu, když mám zrovna příležitost a chuť splout některou
řeku? Doplňovat si požadované vzdělání? Ale kdež! Já přece nejlépe vím, co je dobré.
Mezi takové drobné, ale nutné povinnosti patří i společný závazek poskytnout desetikorunový příspěvek do společného fondu vodních skautů. Není určen na cestovné členů HKVS, není ani na poštovné nebo parádní kravatu hlavního kapitána. Je
určen na společné výdaje (např. na výrobu metodických materiálů, nových stezek
a vodáckých doplňků, vodácké přílohy dětských časopisů - Mod(k)ré stránky, výrobu a koupi vyznamenání vodních skautů apod.). V minulosti byl čerpán a vyčerpán
na mimořádné půjčky přístavům a oddílům (kupř. převod nemovitostí do vlastnictví přístavů atd.).
Je duben, měsíc svatého Jiří, rytířů a skautů. HKVS proto v této KP nebude pranýřovat neplatiče, ale naopak chválit ty přístavy, které již letošní příspěvky odevzdaly.
Třeba to podnítí ty, kteří zde uvedeni nejsou.
A ještě čerstvá douška:
V dubnu slavíme i Den Země. Ta nám letos dává! Zemětřesení, globální oteplování
a nyní i islandská sopka Eyjafjallajökull. Ve dnech, kdy toto píšu, je zastaven provoz
většiny letišť v Evropě. To jistě zamrzí a někoho naštve. Prý to také může trvat až dva
roky. Ale jsme my skauti připraveni omezit své technické potřeby a nadto pomáhat
potřebným? Měli bychom, máme to ve slibu, zákonu i na opasku.
Váš Vezír =V=

Na činnost Sítě vodních skautů poskytly v roce 2010 dobrovolný
desetikorunový příspěvek za každého registrovaného člena následující přístavy a oddíly:
216.07
216.08
219.10
323.09
513.07

PVS Modrá kotva Liběchov		
PVS Neratovice				
PVS Eridanus Brandýs nad Labem
PVS Omaha Plzeň				
PVS Flotila Liberec				
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téma
Po dlouhých zasněžených měsících jsme se konečně dočkali jara. Když vykouklo první jarní sluníčko, vykoukli i vodní skauti a další vodáci a vydali se na první jízdy na řekách, rybnících, přehradách...
Proto vám dubnové číslo elektronické Kapitánské pošty přináší zprávy o třech podobných akcích a fotoreportáž, kterou nám poslali vodní skauti z Havlíčkova Brodu a Přibyslavi.
Příští „publicistické“ číslo Kapitánské pošty vám přinese další dávku informací z dění na našich vodách. Dejte ostatním vědět i o vás a vašich akcích! Stačí poslat text a fotky na email: kp@skaut.cz.

pisovat, všichni to znáte a dobře víte, jak to na břehu před výjezdem na vodu vypadá.
Do lodí jsme se nasáčkovali na
121,7 km nad jezem v Dolním
Smrčném. Tento jez se jede vlevo anebo kdekoli. Všichni sjeli bez
problémů, což bylo velké překvapení, protože celou zimu nikdo neseděl na lodi, kromě jednoho ví-

kendu, kdy jsme v kajacích sáňkovali. Sluníčko pálilo a voda příjemně chladila. Všichni se usmívali a byli nadšeni z toho, že naše
pádla už nezahálí v loděnici a mohou se zanořit do chladivých vod
řeky Jihlavy. Druhý jez v pořadí se
také dal sjet kdekoli a nikdo neměl
nejmenší problém. Třetí jez nás čekal asi o 1,5 km dál na 119,8 km.

FOTO MILAN MAXA - ŽÍŽAL

Vyrazili jsme z Třebíče v 9:25 vlakem směr Jihlava. Cílová stanice
byla Dolní Smrčné. Cesta vlakem
trvá asi půl hodiny, což je poměrně snesitelné.
Na vlakovém nádraží to vypadalo
téměř beznadějně, protože SMSky,
které neustále přicházely, vypovídaly o tom, že spousta lidí odřekla,
a to i když svítilo sluníčko a voda
byla báječně studená. Konečný počet 12 vodáckých nadšenců vypovídal o tom, že i přes první zděšení bude akce opravdu povedená.
Podpůrné vozidlo s šesti „banány“
(žluté plastové kanoe) a třemi kajaky na vleku a s dalšími třemi vodáky uvnitř dorazilo na místo. Nakonec nás tedy jelo 15, což se dá
považovat za velmi solidní účastnickou základnu.
Proběhly nezbytné přípravy na
břehu. Navlečení do neoprenu,
vysvlečení z neoprenu, vykonání malé potřeby, navlečení do neoprenu, navlečení do vesty, nasazení helmy, hledání telefonu, hledání fotoaparátu, zjištění, že nemáme malý loďák, vybírání si lodě,
které jsou všechny naprosto stejné, hledání pádla atd. atd. Je toho
ještě hodně, ale to nemá cenu po-

FOTO MILAN MAXA - ŽÍŽAL

Velikonoční sjezd Jihlavy
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FOTO MILAN MAXA - ŽÍŽAL

Vypadal příjemně a nikterak hrozivě. Ovšem opak byl pravdou. Tuším, že se tam zanořily pod hladinu hned dvě lodě. Kormidelníci tvrdili, že to není jejich vina, že
za všechno můžou háčci. A byla to
pravda, protože s těžkou přídí se
jez sjíždí rozhodně hůř. Na základě
toho, že půlka výpravy se zmáchala hned po dvou kilometrech, bylo
kolektivně rozhodnuto, že se stavíme v obci Bransouze v hospůdce
a dáme si nějaké pořádné jídlo. Zabijačková polévka byla velmi chutná a místní štamgasti byli nadšeni z naší přítomnosti. Dokonce si
mysleli, že jsme učitelský sbor. Po-

FOTO MILAN MAXA - ŽÍŽAL

téma
jedli jsme, popili, naskákali zpět
do lodí a vyrazili dál. Nejeli jsme
přece na gastronomický výlet, ale
na vodácký.
Pět dalších jezů popisovat nebudu, všechno je to stejné, prostě
jsme to sjeli. Lodě se museli pokaždé vylévat, ale to už k tomu patří.
Překvapením byl až devátý jez
v pořadí. Naše loď jela jako první,
věděli jsme moc dobře, že pod jezem je delší vývařiště, ale zdálo se,
že vpravo by to jet určitě šlo. Mrkli
jsme s háčkem na sebe a bylo jasné, že pojedeme. Zaklekli jsme. Připravit, pozor, vpřed… Velká vlna zalila příď. Na několik vteřin mi háček zmizel z dohledu. Když jsme
z vlny vyjeli ven, viděl sem, jak háček zběsile pádluje, to nám dost
pomohlo. Loď byla sice z jedné třetiny plná vody, ale díky našim neuvěřitelným manévrovacím schopnostem se nám podařilo přistát
u břehu a loď vylít. Čekali jsme
na ostatní, a než sem stihl doběhnout zpět k jezu a říct jim, jak to
mají jet, téměř všichni začali přenášet. Kroutili hlavou a ťukali si
na čelo (asi pozdrav, myslel sem
si). Kajakáři do toho šli a vypadalo to nadějně. Ostatně je to vidět
na fotkách. Zdenda to bohužel nedal, protože jeho náklon byl až příliš nakloněn. Vylovili jsme ho a jelo
se dál.
Čekalo nás ještě šest jezů. Všechno se opět jelo kdekoli, zase bez
problémů. Poslední jez v Poušově
na 100,7 km se musí obnášet, a to
v každém případě, protože stavitelé si vymysleli, že pod jezem budou rozhodně dobře vypadat obrovské balvany. Ale to už jsme byli
v Třebíči. Dojeli jsme ještě asi 3km
po „voleji“ do klubovny. Tam uklidili lodě, pádla, vesty. Podali si levice a s úsměvem na rtech a s pocitem dobře stráveného dne se rozešli domů.
Žížal
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Odemykání Ploučnice
Paní Zima letos kralovala skutečně dlouho, a tak mohlo jaro nastoupit až ke konci měsíce března.
Vodní skauti z mimoňského přístavu oslavili příchod jara tradiční vodáckou akcí - Odemykáním
řeky Ploučnice. Samotnému sobotnímu Odemykání předcházela
páteční noční plavba skautských
žen. Vraťme se zpět k sobotnímu
programu, kterého se zúčastnily desítky posádek z Mimoně, ale
také skauti a kamarádi z Liberce.
Je zvykem, že plavba začíná před
průrvou řeky Ploučnice v Novinách
pod Ralskem.
Po jejím šťastném zdolání, jenž
se letos nepovedlo pouze jedné
posádce, pokračoval konvoj lodí až
ke skautskému přístavu v Mimoni.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Tam se ke slovu dostal pan Veselý,
který každoročně velkým dřevěným klíčem odemyká Ploučnici
a probouzí ji ze zimního spánku.
Všichni přítomní vodáci společným „Ahoj!“ zahájili novou vodáckou sezonu 2010. Program Odemykání pokračoval dále, kde se po
dobrém obědě sešli příznivci skautingu, vodáctví a country muziky
ve 20 hodin v hospodě U Lva na
společném country bálu. K tanci
a poslechu zahrály kapely Sebranky a Guitar tlupa.
Další obdobnou akcí bude na
podzim Zamykání Ploučnice, ale
to je ještě daleko, a tak si v klidu
můžeme užít léto a celou vodáckou sezonu.
Kvido
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téma

SÁZAVO NAŠE, „ZLATÁ
ŘEKO“. PROBUĎ SE ZE
ZIMNÍHO SPÁNKU A SVEZ
NÁS NA SVÝCH PEŘEJÍCH

KRÁSNÁ VELIKONOČNÍ SÁZAVA
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Vytvořil Vašek, poslal Marťan.

AHÓÓÓJ, TAK JEDEME, HOP?
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téma

Operace Overlord
V rámci tradičního odemykání
vod si skauti z přístavu OMAHA Plzeň připomněli vojenskou operaci,
která urychlila konec druhé světové války – vylodění spojeneckých
vojáků na plážích ve Francii a otevření druhé fronty.
Vše začalo ráno, v sobotu 17. dubna, kdy jsme se vstoupením do vojenského hangáru přenesli přesně
o 66 let zpět a stali se údernými
skupinami, které budou trénovat během několika následujících
hodin na vylodění na pláži OMAHA. Začátek se nesl ve znamení
instruktážního filmu, po kterém
následovaly informace o disciplínách. Jako nejvhodnější terén pro

trénink se ukázal Bolevecký rybník
a jeho okolí. Záhy začal výcvik, ve
kterém jsme absolvovali disciplíny
jako zdravověda, mapování, elektrické odpálení rakety, střelba na
cíl, lanové překážky, odposlech nepřítele a další.
Po několika hodinách snažení
a potu ukončila raketa výcvik. Následoval přesun na základnu a briefing před následujícím velkým
vyloděním. Nepřítel se silně opevnil na místech předpokládaného
vylodění a očekává nás. Na vylodění se připravilo přes 40 zuřivých
a všeho schopných vojáků ze všech
spojeneckých armád, kteří za zvuků palby z ručních zbraní a ku-
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lometů podnikli skrze kouřovou
clonu několik marných útoků, až
nakonec tím největším a nejsilnějším byla pláž OMAHA dobyta.
Po chvílích opojného vítězství
následoval úklid pláže od zbytků
boje, převlečení do krojů a vyvolání Neptuna, který jako již tradičně
přijel, vody odemkl, popřál nám co
nejlepší vodáckou sezónu a těší se
na další setkání na podzim.
Odemčené řeky využilo hned druhý den v neděli kolem 40 skautů
z OMAHY a spluli Berounku z Plzně
až k Dolanskému mostu.
Bobr
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Liberečtí vodní skauti v IQ parku

FOTO ROMAN PATOČKA - ČAJÍČEK

mě ve skautských krojích. Této presentace se účastnil také náš spřátelený přístav Maják Liberec.
V prostorách IQ-parku je mnoho zajímavého a osloví nejen děti,
ale i dospělého. Od vodního světa,
přes hlavolamy, zručnosti, páky, ...

Dle přiložených fotografií můžete na schůzce či výpravě vyzkoušet
jednu zajímavou objevenou aktivitu: uvaž si tkaničku u boty jen
pomocí kleští.
Čajíček

FOTO ROMAN PATOČKA - ČAJÍČEK

Náš přístav Flotila Liberec úzce
spolupracuje s Nadací Škola Hrou.
Od nadace každým rokem získáváme nemalou finanční pomoc
pro naši skautskou činnost. Samozřejmě to není jednostranná spolupráce. Naopak! V průběhu roku
musíme uskutečnit několik akcí
pro širokou veřejnost. Organizujeme plavbu pro postižené děti
a pořádáme otevřené akce pro kohokoliv, jako jsou například Lampiónová plavba, Skautský den na
přehradě, Zikkuraty a také různé
presentace a sbírky.
Nadace Škola Hrou nám pro presentaci naší činnosti nabídla prostory v IQ-parku v centru Babylon
v Liberci. V letošním roce tak naše
první presentace vodních skautů a skautek proběhla v sobotu
20. 2. 2010 v odpoledních hodinách. Všichni účastníci presentace měli vstup do labyrintu zábavy
v IQ-parku zdarma.
Každý oddíl si připravil svou vyzdobenou nástěnku s několika fotografiemi. Druhým úkolem oddílů byla příprava jedné disciplíny či
hry pro příchozí veřejnost. Presentace vodních skautů a skautek (ale
i žabiček a vlčat) proběhla v nemalém počtu 47 účastníků, samozřej-
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Přístavní setkání plzeňské Omahy

19.-21. 2. 2010; základna Bílý Orel,
Javorná, Šumava.
Sešlo se nás celkem 64 skautek
a skautů z našeho Přístavu Omaha
Plzeň. Katka z 92. OVS Kotva Plzeň pro
nás připravila spoustu pěkných her
a Mour se svojí kuchyňskou družinou
dobré jídlo.
Tento víkend nás vedla prvně Rosnička, byli jsme dobrá parta, a proto jsme tak zabodovali. Vyhráli jsme
diplomy, pastelky a kalendáříky. Bylo
ještě hodně sněhu, a tak jsme využili boby, bořili jsme se sněhem a různě
se v něm váleli.
Při závěrečné bojovce jsme zapalovali oheň na sněhu, a tak se nám hodila jedenáctiminutovka, kterou nás
naučil Radil, a kterou nosíme v KPZce. Setkání se nám líbilo, potkali jsme
hodně kamarádů z ostatních oddílů
a těšíme se na Otevírání, kde se opět
sejde celý náš přístav.
Ze stránek http://perej91k.
webnode.cz zaslal Platejz
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Jaro už může začít!
Skauti z třebíčské Žluté ponorky se v sobotu 3. dubna hrkáním
a klepáním dřevěných instrumentů postarali o to, že konečně může
začít jaro. Podařilo se jim totiž zahnat nečisté síly symbolizované
bezmála čtyřmetrovou Moranou
na ústup. Skauti a vlčata se sešli už
dopoledne, aby si v loděnici přístavu vyrobili dřevěné klepačky. Taková klepačka se dá snadno vyrobit
ze starých bedýnek na zeleninu
a kousku koženého řemínku. Děti
si při její výrobě vyzkouší práci se
dřevem a vlastními silami něco
vytvoří, což je dnes pro některé poměrně neobvyklá zkušenost.
Odpoledne se hrkači a klepači sešli na kopci nad městem, kde začínal průvod. Tam byly rozdány mezi
zhruba padesát účastníků papírky
s říkankou, trakaře a barevné hábity. Pak se průvod vydal za Moranou
a hnal ji před sebou historickým
židovským městem. Po cestě bylo
několik zastavení, kde děti Moranu
obklopily a říkankou ji připravily
o část jejích sil. Společným úsilím
všech hrkačů a klepačů se podařilo zahnat Moranu až na lávku přes
řeku Jihlavu, kde byla konečně silou zvuku udolána.
Zdenda

FOTO ZDENÉK MATERNA - ZDENDA

Více fotek na: http://picasaweb.google.
com/zdenek.materna/Hrkani.
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aktuálně

Jaký byl jarní sraz
kapitánů v Třebíči?

AUTOŘI FOTEK ZE SRAZU: TOMÁŠ NECHVÁTAL - TOM A ZDENÉK
MATERNA - ZDENDA, ZDENĚK JANČÍK - JÁNOŠÍK, MILAN MAXA ŽÍŽAL, MILAN NĚMEC - STOPAŘ, JAN HRNČÍŘ - MARBUEL

Jarního srazu kapitánů v Třebíči se poslední
březnový víkend zúčastnilo 73 vodních skautů
a skautek. Abychom přidali trochu statistiky,
tak vězte: věkový průměr účastníků byl 36 let,
50% zúčastněných bylo mladších 30 let, celkem se uskutečnilo 31 programových bloků,
největší zájem byl o školení k bezpečnosti při
činnosti na vodě, fórum mladých a večerní hru
v „Židech“.
Kompletní zápis ze srazu včetně příloh je pro
zájemce k dispozici na webu HKVS. V příloze
této eKP naleznete přetisk právního rozboru
k otázce používání fotografií z akcí.
Na následujících stránkách vám přinášíme
několik názorů a dojmů od účastníků třebíčského srazu, doprovázené spoustou fotografií. Kompletní fotogalerii naleznete na webu
HKVS.					
(red)
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Třebíč a mých pár dojmů
ze srazu K+K
dchnul, jen ta únava mi zabránila věnovat se další části programu, který začal se zpožděním. Podle toho, co jsem viděla na chodbách školy, byl určitě hezký. Nedělení program byl
v podstatě již klasický, ale potřebný.
A teď k organizačnímu zajištění: Prosím příští organizátory, aby pro nás starší uvedli
více podrobností o ubytování
a místě stravování. Těch schodů a přesunů bylo pro starší
generaci opravdu moc.
Takže suma sumárům - jsem
ráda, že jsem v Třebíči byla, popovídala si s mnoha sestrami
Upoutalo mě představování a bratry.
oddílů – to byl výborný nápad Prosím, nezapomínejte, že se
a s podivem i hodně zaintere- i na těchto srazech musí řešit
sovaných. Líbily se mi rukoděl- věci, které nejsou jen zážitkoky, zde hlavně přístup sestřičky vé, ale jsou povídací a důležiz Třebíče, která tuto část vedla. té. Přesně tak, jak to v závěru
Procházka po nádherné Třebí- řekl Vezír.
Zdena, Brandýs nad Labem
či byla kouzelná, chrám mě na-

Moc jsem se po úmrtí mého Akely obávala na tento sraz odjet, vše
bylo ještě moc živé a bála jsem
se, že budu propadat chvílím velkého smutku. Na druhou stranu
jsem věděla, že jedu mezi ty své
a Akela by si to tak přál. Z této situace tedy vychází mé dojmy.
Byla jsem ráda, že vidím na srazu mnoho mladých tváří a že si
mohu poskládat sama program
a zvolit typ ubytování. Zklamal
mě páteční večer, který tak nějak
vyšuměl do prázdna. Programy,
které jsem si vybrala splnily mé
očekávání asi na polovinu, některé byly velice zajímavé, inspirační
a tvořivé, jiné jen upovídané a nic
neřešící.

ANKETA
Zeptali jsme se několika účastníků třebíčského srazu:
1) Jak bys jedním slovem
ohodnotil(a) sraz kapitánů
v Třebíči?
2) Doporučil(a) bys účast na
srazu i ostatním vedoucím
VS?
Petr Němec - Zip (26), Liberec
1) Parádní.
2) Nejen vedoucím,
ale
činovníkům
podílejícím se
na tvorbě programu jakéhokoliv oddílu. Za
a) se seznámí s vrstevníky a vymění si nápady. Za b) na workshopech se něco přiučí.
Kateřina Kaderová - Liška (21),
Plzeň
1) Sympatický.
2) Účast bych
určitě doporučila všem, kteří
se chtějí seznámit s ostatními
vodními
skauty, vyměnit si zkušenosti,
dozvědět se něco nového a ke
všemu si odpočinout a pobavit
se.
Zdeněk Vopička - Vulkán (74),
Kroměříž
1) Dobře, kromě ztrátových
přesunů
na
stravu.
2) Ano, alespoň
se navzájem
poznají.
Lukáš Bíca - Šotek (27), České
Budějovice
1) Příjemný.
2) Účast na
příštím srazu
bych doporučil
všem kapitánům, protože
to bude sraz
volební... Obecně bych účast na
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Doufám, že další srazy budou podobné...
Na jarní sraz do Třebíče jsem se
těšil od chvíle, kdy Dytta napsala,
že bude v něčem jiný. Výběr programu jsem nechával skoro až na
poslední chvíli, protože rozhodování nebylo úplně jednoduché.
Nakonec si ale myslím, že jsem vybral dobře.
Líbila se mi prezentace oddílů,
která umožnila nahlédnout do
života vodáků po celé republice
a myslím si, že by bylo fajn, kdyby
se jí příště zúčastnilo větší množství prezentujících bratrů a sester,
abychom načerpali více inspirace.
Bloky týkající se nového programu mi osvětlily některé nejasnosti a vypadalo to, že oddílů, které
budou nové stezky využívat, přibude. Během vyprávění Klusajdy
mě překvapilo, jak pěkně se dá při
celoročním programu pracovat
s fantasy prvky a že to baví i dívčí

oddíly. Zúčastnil jsem se také nacvičování záchrany v bazénu (doufám, že ji nikdo z nás nebude muset použít), Fóra mladých a povídání o novém webu HKVS, který
se autorům velice povedl.
Třebíč je městem pro zdatné horolezce, strmé kopce plné schodů byly ale naštěstí kompenzovány pěknými vyhlídkami, úzkými uličkami a průchody v židovském městě, kterým nás provedl
pan architekt. Po procházce s architektem jsme při večerní bojovce několikrát „židy“ proběhli všemi směry, takže se v nich už nikdy
neztratíme.
Na srazu jsem byl rád a organizátorům patří pochvala. Kdyby se
i další srazy odehrály v podobném
duchu, bylo by to jedině dobře.
Adam, Opava

srazech taktéž doporučil, protože kvalita a různorodost náplně
stoupá (už to není jen dlouhé
debatování, které ne vždy něco
přinese). Možnost naučit se
něco nového, seznámit se s programem jiných oddílů a taky si
prohlédnout jiná místa - vše viz
program posledního srazu.
Zuzana Pozlovská - Pumpa (22),
Neratovice
1) Programovšepestrokapitánskonaučný
(pokud tento
výraz nevyhovuje, tak stručně: pestrý)
2) Ano, protože pokud potřebuješ informace o dění ve vodním
skautingu v ČR, dozvíš se je.
Pokud chceš získat pár nových
znalostí a dovedností - s trochou štěstí a snahy je získáš.
Pokud se chceš jen tak bavit
a pokecat se starými i novými
známými, zde je ta nejlepší příležitost. A pokud se doma nudíš
a nevíš do čeho píchnout, tak
na srazu kapitánů a kapitánek
ti rádi nějakou prospěšnou práci určitě naloží.
Matěj Píro - Glum (21), Třebíč
1) Podařený.
2) Ano, bylo to
přínosné.

Lukáš Boubín - Platejz (30), Plzeň
1) Jetěžkévyjádřittojednímslovemsnadinspirativní.
2) Je to už nějaký pátek, co
jsem byl na
svém prvním srazu kapitánů.
Zprvu jsem nechápal ani o čem
to je, ani k čemu to je...člověk
musí přijet dvakrát, třikrát, aby
pochopil. Je to o možnosti setkání se s lidmi, přístavy a oddíly, o kterých víte, že existují, ale
to je vše. Sám název to říká, je
to sraz nás všech minulých, sou-
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Proč jezdím na srazy?
Líbil se mi třebíčský sraz? Proč?
No, samozřejmě že ano! Proto tam
jezdím. Jestli mají být další semináře stejné? Ano / Ne / Jo.
Stejné nikdy nebudou, a pokud
ano, nebavilo by nás to. Určitě,
rád si poskládám víkend z vybraných aktivit, volba je prostě bonus
navíc. Pokud se daří organizačně,
hlasuji pro.
Někdy musíme odsedět „formality“, schvalovat, měnit, hlasovat,
jindy je více času na zábavu, společné tvoření. Pokaždé to bude jinak. A to je dobře.
A proč přijedu, i kdyby se „nic“
nedělo? Protože chci potkávat lidičky, kteří tam jsou. Někoho jsem
už pár let nepotkal, bohužel, s někým jsem se opět po čase setkal.
Zvykám si na mnoho, pro mě nových, tváří. A tak by to mělo být. I
kdybych měl na srazy kapitánů jezdit jen tak a s tímdle a tímdle kapitánem hrál karty a klábosil. Já asi
potřebuji vědět, že nejsem sám,
kdo je takhle „modrej“, že nás je
víc. Člověk se dozví, že problémy
v dění oddílu řešíme v podstatě
všichni podobné, v různém čase
a sledu nás potkává to samé. Trochu alibisticky si říkám: „Když už
zasáhly tuty nástrahy i tyhle profíky, tak to nebude v mém oddíle zas
až tak moje vina...“
Je pro mě velkým přínosem se
s ostatními potkat, pořešit, domluvit strategie. Těší mě to. Dodává mi
to chuť dál si hrát.
A jaký že byl ten Třebíčský K&K?
Super. Splnil a předčil má očekávání, jen tak dál. Dozvěděl jsem
se nové informace, zjistil, co dělají - nedělají ostatní, sebe zdokonalil, dušičku pohladil; možná trochu
přispěl se svým zrnkem do mlýna.
A taky něco, co bylo špatně: škoda,
že víkend má jen 2 dny, ale jsem za
ně rád. (Škoda, že týden dovolené
v létě na kurz nemám.)
S pochvalou pamětník cca 30
předchozích srazů
Logo, Jablonec
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časných i budoucích kapitánů,
kteří chtějí jít s tou káru vodního skautingu o kousek dál, výš...
tam, kde je nebe modřejší, vítr
silnější a vlny větší, někam, kde
to má smysl pro nás i nás obklopující vodní drobotinu. Zejména poslední sraz v Třebíči ukázal, že mladí činovníci mají své
místo mezi protřelými mořskými vlky a že všichni zúčastnění
si mají navzájem co říci a co si
vzájemně předat.
Až se srazíme příště, a bude to
zcela jistě na podzimním volebním sněmu, bude více než kdy
jindy platit staré, dobré Coubertinské heslo, kde každý, kdo
se zúčastní bude mít možnost
otočit kormidlem českého vodního skautingu.
Vím, vím, otázka zněla proč
mají kapitáni přijet. Proč? Protože než sraz zavrhnou, měli by
jej absolvovat. Protože mohou
představit svou činnost lidem,
kteří jej budou poslouchat
a mohou načerpat inspiraci.
Protože cítí-li se býti kapitány
vodních skautů, měli by mít co
říci nejen svému odcházejícímu Hlavnímu kapitanátu, ale
zejména tomu novému, který
nemůže sloužit svým základním jednotkám, když tyto mu
nevyjeví svá přání.
Jiřina Holková - Žoržet (60), Ostrava
1) Příjemný.
2) Ano. Kvůli
bezpečnostním
školením, posezení
s
mladými,
procházkám
židovskou
čtvrtí
města
a tajemnou návštěvou mikve
v podzemí.
Tomáš Nechvátal - Tom (21),
Třebíč
1) Krátké leč
poučné, zábavné a inspirující
(jedno slovo je
na vyjádření
prostě málo)!
2) Samozřejmě, bez váhání.
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Představujeme:

Jihočeský komodor - Šotek
Je tomu již dávno, kdy jsem jako
malý kluk jezdil s rodiči na vodu,
lyže a různé pěšárny. Moc si už z
těchto výprav do přírody nepamatuji, ale vím, že téměř nikdy naše
rodina nejela sama, vždy se k nám
přidala jiná rodina s dětmi, takže nakonec nás byla celkem velká
banda a já věděl, že nikdy nebudu
na lumpárny sám. Tímto způsobem jsme jezdili několik let, až se
cosi začalo měnit – na akcích ubývali rodiče mých kamarádů, přibyli noví kluci a my si trochu míň
hráli, ale o to víc jsme se dozvídali zajímavé věci (i když ne vždy potřebné – k čemu mi má být, že podle bílé kůry poznám břízu, když já
bych chtěl spíš na ten strom vylézt?). Podobně to šlo dál a dál, až
se nakonec kolem nás (silou našich
rodičů, silou jejich vzpomínek na
skautování a silou bývalého vůdce
oddílu) obnovil 11. skautský oddíl
a sním i celé středisko VAVÉHA.
Takto si pamatuji začátek svého
skautování já – možná se to událo trochu jinak, ale na to byste se
museli zeptat někoho jiného, protože já na to mám v hlavě zapsánu
tuto vzpomínku.
Následuje pár let ve vlčáckém
oddílu Toulavá smečka, na který mám stále krásné vzpomínky,
a pak již můj přechod mezi skauty, a to do vodáckého oddílu Briga. Oddíl teprve vznikal, když jsem
v říjnu 1992 do něj vstoupil a vedl
ho, pro mne úplně neznámý, vedoucí, který si říkal kapitán Flint.
V tomto oddíle, kde jsme ze začátku jezdili na výpravy jen v pěti (někdy i ve třech), jsem se naučil jezdit na plachetnici, základní povely
na lodi a zažil mnoho dobrodružství na výpravách po okolí Budějovic či někde dál např. v Jizerských
horách. V oddíle jsem rostl a rostl,
až jsem z malého plavčíka vyrostl
ve velkého (alespoň postavou) kormidelníka. Pak následovalo období

Šotek na řece Ribo, Švýcarsko
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pomáhání s vedením oddílu a odchod Flinta z Budějovic, který vyústil v mé vedení oddílu. To už jsme
byli koedukovaný oddíl, ve kterém
spolu holky a kluci spolupracovali a často holky byly akčnější než
kluci. Tím ale končí šťastné období oddílu, bohužel musím přiznat
že i mou vinou, protože jsem si nevychoval nástupce. A když jsem
v roce 2000 opustil Budějovice
a začal studovat v Praze, tak jsem
neměl komu oddíl pořádně předat a já jsem se nezvládal při studiu věnovat i oddílu. Následně se
o oddíl staralo několik lidí, ale nikomu se již s příspěvkem Flinta či
mě nepodařilo oddíl udržet, a tím
skončila i má role u oddílu – zánikem oddílu.
Pozdější léta až do dneška jsem se
účastnil různých vodáckých kurzů,
škol atd. buď jako frekventant, instruktorský elév, či instruktor samotný. Tyto kurzy mi daly hodně
znalostí a hlavně přátel, kterých
si cením. I proto jsem hrozně rád,
když dodnes můžu s podobnou
akcí pomoct či takovou akci uspořádat – pro mne to je nejen předání znalostí dál, ale i rozšíření okruhu přátel. Ti, co mne znají již déle
ví, že bez přátel si nedokážu představit život.
Aby se někomu nezdálo, že jsem

Jihočeský komodor: Lukáš Bíca – Šotek, 27 let
žil a žiji jen ve „skautském světě“,
tak připojím i pár informací ze
zbytku svého života. Po škole jsem
v Praze zůstal i pracovat jako kancelářská krysa. Práce mne baví, ale
většinu dne strávím u počítače,
takže si určitě dokážete představit,
jak rád mizím za nějakým sportem
či zábavou mimo kancelářské zdi.
Poslední dobou dělím volný čas

mezi ježdění na kajaku (sjezd, slalom a kýbl – plastový kajak), přátele a díky zkušenostem z oddílu
i ježdění na plachetnici u nás či na
moři.
Tak asi toto mne dovedlo k tomu,
že mne jihočeští kapitáni zvolili za
krajského kapitána.
Šotek

Představujeme:

Vodní skauti v Jižních Čechách
Kapitola první:
Tam, kde žijí lvi
Do okruhu pro mne známého
kraje patří vodácké oddíly z Budějovic, Písku, Tábora, Opařan
a Jistebnice. Bohužel, na zbytku mapy kraje je napsáno „Zde
jsou lvi“. Sice tuším, že tam kdesi ve Strakonicích, Veselí nad
Lužnicí, Dačicích, Třeboni, Plané nad Lužnicí existují další vodácké oddíly, ale nepodařilo se
nám navázat bližší spolupráci.
KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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Ne že by nebylo co nabídnout.
Pořádáme Lužničanku (takový jihočeský Navigamus) – velký dík Opařanským za většinu
práce s tím spojené, společné
splouvání řek, zimní bazénové
eskymování v Písku, akce v Budějovicích – Horké pádlo a podzemní Krysí plavbu, jachtařskou Velkou Nájezernickou na
Lipně a Flintův Sindibád Race
na Orlíku. Možná tento, určitě
neúplný, výčet akcí pomůže odhalit prázdná místa na mapě
a objevit nové „obchodní“ cesty
s těmi, co chovají lvy.
Kapitola druhá:
Pěst, pot a slzy...
Jako správný kapitán musím
kromě pevné ruky zaťaté v pěst
ukázat i vlídnou tvář. Chtěl bych
touto cestou poděkovat za práci, která není často doceněna.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se starají o oddíly. Není
to vůbec lehký úkol opečovávat
oddíl a je snadné u toho vyhořet. A tak je hlavně na nás, kteří
u oddílu už nejsme, abychom
oddílům pomáhali, připravovali metodické materiály, tech-
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nické zázemí, základny, tábořiště, … Je na nás vychovávat nové
kapitány a se skautskou výchovou jim otevřít dokořán i dveře
k vodě a vodním sportům.
Jižní Čechy jsou krásný kraj, pro
vodáky zaslíbený. Když vezmu
v potaz řeky, ideální pro vodní turistiku, říčky a potoky, které dokážou pořádně zvednout
adrenalin i vyznavačům divoké vody, nebo rybníky a vlastně i celou Vltavskou kaskádu
Lipnem počínaje, ideálním pro
jachting všech kategorií, je až
s podivem, že nás tu na jihu nezmodralo daleko víc.
Kapitola třetí:
Budoucnost
Na závěr by se slušelo napsat
i něco o budoucnosti a horizontu kdesi v dáli. Věřím, že se nám
společnou prací a láskou k vodě
podaří rozšířit řady vodních
skautů, nadále budeme nabízet nové možnosti a neopakovatelné zážitky, na které budou
všichni s úsměvem vzpomínat,
podaří se nám uskutečnit naše
nemalé plány a dokážeme vychovat naše nástupce.
Ahoj!
Šotek

Kontakt: bical1@centrum.cz
Kontakt na všechny
jihočeské kapitány:
potrubi@junak-jihocesky.cz

cyklistika,
lyže, kolečkové brusle,
jachting, vodní turistika,
centrální šumava...
to vše na dosah ruky
http://kovarov.vaveha.cz
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NA news

DUBNOVÉ NA NEWS
Kapitáni a kapitánky!
Na letošní ročník Námořní akademie byli přijati tito
Vaši svěřenci:
Anička
Anna Horáková
Velká Losenice
Dan
Daniel Uhmann
Žďár nad Sázavou
Dína
Diana Weigeltová
Neratovice
Dominika Dominika Brosová Třebíč
Drobek
Vojtěch Krátký
Praha 6
Elí
Eliška Oleksulinová Neratovice
Elis
Eliška Alexová
Opařany
Honza K.
Jan Klusáček
Třebíč
Honza V.
Jan Veselý
Brandýs n. Labem
Chytrolín Ondřej Kopecký
Žďár nad Sázavou
Kapr
Lukáš Mazuch
Pardubice
Kitty
Kateřina Beňová
Neratovice
Klíště
Tereza Vernerová
Praha 6
Koumes
Jakub Klement
Žďár nad Sázavou
Kuba
Jakub Polreich
Brandýs n. Labem
Lucka
Lucie Krumpholcová Neratovice
Malík
Ondřej Finke
Praha 6
Martin
Martin Horský
Stará Boleslav
Mravenec Vojtěch Uher
Třebíč
Očko
Adam Pelinka
Praha 6
Píra
Jiří Pirunčík
Neratovice
Sisi Hubatá Kateřina Khailová
Poděbrady
Smíša
Michaela Horáčková Žďár nad Sázavou
Sova
Miroslav Švoma
Žďár nad Sázavou
Terka
Tereza Stehlíková
Mimoň

Pokud máte nějaké nejasnosti, kontaktujte nás na
namorni.akademie@centrum.cz.
A jaké perličky jsme se z domácích úkolů budoucích
kadetů dozvěděli:
• lyže a kanoe dovezl do Čech Jára Cimrman,
• řada budoucích kadetů se obává převzetí odpovědnosti,
• tři nikdy nebyli na putovní vodě (a jsou to vodní
skauti!),
• kadeti museli sepsat jména všech hlavních kapitánů
vodních skautů v Čechách; Vezír ve své skromnosti
se ve skriptech historie vodních skautů (které jsou
k dispozici na webu HKVS) nezvýraznil, jako tomu
učinil u ostatních osobností, což některé kadety
zpočátku zmátlo a do seznamu Vezíra nezahrnuli,
• pro několik kadetů je noční můrou, že na Námořní
akademii bude nuda, ale zároveň jsou přesvědčeni,
že tam nuda nebude.
Za tým Námořní akademie mohu slíbit, že na kurzu
rozhodně nuda nebude a drzost, lenost a schizofrenie
budou vymýceny.		

Pumpa

FOTO PETR NĚMEC -ZIP
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Velikonoční úvaha
Jaké budou nové lodě vodních
skautů?
Jako autora standardní lodě českých vodních skautů, pramice
P550, mě velice zajímá, jaká perspektiva čeká lodní park vodních
skautů.
Pépětsetpadesátek je v ČR rozseto v oddílech a přístavech VS více
jak stodvacet. Sedmnáct let slouží
jak při kanoistickém programu na
hladké i chlupaté vodě, tak oplachtěné pro jachetní výcvik a soutěže.
Domnívám se, že splnila, co od
ní bylo požadováno zadáním, daným dlouholetými zkušenostmi
se skautskými dřevěnými pramicemi.
S napětím jsem očekával, jaké
bude vypsání pro příští perspektivní loď vodních skautů.

Projekt „ SEVERKA“ mě překvapil nejen svým zadáním, ale i odvážným rozpočtem. Zadání nese
výraznou stopu jeho tvůrců. Velkorysost Vezíra, jehož vodácké
zkušenosti jsou dány řadou úspěšných expedic s oddílem po řekách
a Flintovu lásku k cestovním plachetnicím, které s přídavným motorem umožňují plavbu po velkých
vodních cestách včetně mořské pobřežní plavby. Obě tyto podmínky
loď SEVERKA splňuje.
Otázkou je, zda právě tento druh
lodě odpovídá potřebám vodních
skautů ČR. Dále zda kupní cena
převyšující jednostotisíc korun je
úměrná perspektivnímu využití
a zda si přístavy mohou takovou
investici dovolit.
Rozhodnutí o volbě perspektiv-

ní lodě vodních skautů zásadně
ovlivní i představa o budoucím
programu družin a oddílů jednotlivých přístavů.
Výrazná orientace na jachting by
odůvodnila tak náročnou investici. Úprava celoročního skautského programu by musela zahrnout
i provoz, údržbu a zimní uskladnění lodě.
Pokud je skutečně osm zájemců
o SEVERKU (jak je v příloze projektu uvedeno), má před sebou nejen
HKVS skutečně náročný úkol.
Oskar

Velikonoční rozjímání
Znovu si čtu v zadání projektu
SEVERKA, že podobné plavidlo by
mělo umožňovat činnost o několik
řádů náročnější než P550.
Naskočil mi do mysli „Létající Holanďan“:
„Kosatník sedí na létající hrazdě.
Vysoko vynořená příď je ověnčená
pěnou. Kormidelník nasazuje ‚Re‘.
Závětrný bort se noří do vln a kosatka si lehá na zpěněnou vodu.“
Vím, o čem sním. Čtyři roky jsem
měl na Orlíku ještě v době prvního
Navigamu 1994 Korzára (třídová
loď Corsair) menšího to příbuzného „Holanďana“.
Teď to rozjímání:
To o několik řádů náročnější jachtání na „Holanďanu“ by šlo snadno realizovat. Stačilo by přesvědčit:
- krajského kapitána Dědu (ing.
Jaroslav Vondra) a činovníky jeho
7. přístavu VS v Pardubicích, aby
souhlasili s vybudováním celostátní jachtařské základny vodních
skautů na Seči,
- jako vklad, aby věnovali svého

staršího FD (Flying Dutchman = Létající Holanďan),
- HKVS, aby pověřil lodní komisi
generálním seřízením lodě včetně
základního oplachtění 18m2 + spinakr 17,7m2,
- ústřední sraz kapitánů, aby uzavřel projekt SEVERKA, jestliže se
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nepřihlásí dalších 7 kupců. Zbytek
peněz, které jsou stejně převážně z
příspěvků a darů vodních skautů
z doby činnosti SHP, aby použil na
tuto akci.
Oskar
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SINDIBÁD RACE 2010
DÁLKOVÁ PLAVBA
Sraz: pátek 21. 5. 2010 od 18:00 v kempu Popelíky
Přijeďte tak, jak vám to bude vyhovovat. V kempu se zaregistruje každá výprava
samostatně, pokusíme se vyjednat případnou slevu. Stravování po celou dobu
závodu je zcela v kompetenci jednotlivých výprav.
Kemp se nachází v sousedství hráze VD Orlík na pravé straně přehrady. Nejběžnější příjezdová trasa je po rychlostní silnici R4 z Prahy směr Příbram, Milín.

Start: 22. 5. v 10:00 z pláže kempu
Cíl: Bude upřesněn podle meteorologické situace a ostatních podmínek. Závodníci budou včas před startem
seznámeni s definitivní trasou závodu.
Nejpozději 1 hodinu před startem proběhne seznámení s trasou závodu a posledními pokyny k plavbě.
Startovné 80 Kč za osobu, bude použito k uhrazení nákladů spojených s organizací závodu a na ceny pro vítěze.
POŽADOVANÁ VÝBAVA: Každá loď bude dostatečně vybavena proti potopení a celá posádka bude mít za plavby záchrannou vestu a dva funkční mobilní telefony. Dále bude každá loď povinně vybavena bílým světlem
umístěným tak, aby bylo za plavby viditelné ze všech stran, nejlépe bílá blikačka na kolo (2ks), nebo povoznická petrolejka, případně jakékoli jiné řešení (čelovky) apod. Dále bude loď vybavena alespoň jednou funkční
baterkou a vyvazovacím úvazem.
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Pravidla:
1) Závod je určen pro pramice s oplachtěním do 7m2.
2) Počet členů posádky není omezen s tím, že alespoň jeden člen posádky dovršil věk 18 let.
3) Na lodi lze vézt pouze 2 pádla.
4) Kromě povinného plachetního úseku je na uvážení posádky, zda bude plachtit, nebo pádlovat.
5) V případě pádlování bude oplachtění sbaleno.
6) Loď nesmí být v průběhu závodu přemísťována po souši.
7) Plachetní úsek bude definitivně určen podle meteorologických podmínek.
8) Na trase bude umístěno několik kontrol, u kterých každá posádka přistane a nechá si orazítkovat proplutí,
není vyloučeno, že na některých kontrolách bude nutno splnit daný úkol.
9) Odpočinek, přistávání ke břehu a případný spánek je na uvážení posádky.
Za bezpečnost posádky v průběhu závodu odpovídá osmnáctiletý člen (kormidelník) posádky. Jemu budou
samozřejmě maximálně nápomocna v případných krizových situacích 2 záchranná plavidla s motorem, která se budou pohybovat na trase závodu, vzhledem k rozloze závodu je třeba nejvyšší možnou péči věnovat
přípravě a zabezpečení lodě a posádky.
Ukončení závodů proběhne nástupem a vyhodnocením v neděli 23. 5. ve 14:00
Informace:
bocman@cbox.cz
kontaktní tel.: 602 728 690
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ze zápisu...

Co se dělo...
na 17. jednání HKVS, které se
konalo 3. 3. 2010 v Praze
Přítomni: Vezír, Majda, Bimbo, Pavlík, naJa
Omluven: Datel
Host: Hvězdář
Časopisy a mod(k)ré stránky
• bylo zjištěno, že dětské časopisy patrně nechodí dospělým odběratelům Světýlka, naJa a
Vezír zajistí domluvu s TDC
• Vezír byl pověřen uzavřením písemné smlouvy s ilustrátorem mod(k)rých stránek Jogesem
• naJa poukázala na nedostatky ve Světýlku např. kroj je čistě pozemácký - za HKVS napíše
odpovědným osobám
Hospodaření
• KVS jmenuje do funkce hospodáře Ing. Vojtěcha Černíka – Datla, ke dni 15. 3. 2010
• naJa byla jmenována pokladníkem
elektronická

KAPITÁNSKÁ POŠTA
METODICKÝ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HKVS
číslo 4, duben 2010
Vydává Hlavní kapitanát vodních skautů pro vnitřní
potřebu.
Kapitánskou poštu dostávají emailem všichni registrovaní kapitáni oddílů vodních skautů, krajští kapitáni
a činovníci HKVS. Pokud si přejete být zařazeni do databáze příjemců či z ní být naopak vyřazeni, pošlete své
jméno na adresu kp@skaut.cz.
Aktuální číslo Kapitánské pošty i archiv starších čísel je
k dispozici také na webových stránkách HKVS.
Příspěvky, postřehy, připomínky, informace, pozvánky
či fotky zasílejte na adresu: kp@skaut.cz.
Do tohoto čísla přispěli: Pavel Bár - Pavlík, Lukáš Bíca
- Šotek, Lukáš Boubín - Platejz, Vladimír Cvrček - Vezír,
Adam Heinrich, Matyáš Kabeš - Kvído, Zdeněk Materna - Zdenda, Milan Maxa - Žížal, Zdena Nesnídalová,
Roman Patočka - Čajíček, Michal Pokorný - Logo, Zuzana
Pozlovská - Pumpa, Otokar Randák - Oskar.
Foto na titulní straně: Zdeněk Materna - Zdenda
Fotografie: Zdeněk Materna - Zdenda, Milan Maxa Žížal, Tomáš Nechvátal - Tom, Petr Němec - Zip, Roman
Patočka - Čajíček, archiv přístavu „Omaha“ Plzeň, HKVS
a autorů.
Redakce: Hlavní kapitanát vodních skautů

Otázka P 550
• Bimbo osloví poradenskou firmu ohledně duševního vlastnictví P550 a zjistí, co by to pro
nás obnášelo, jaký výnos, povinnosti apod.
• k dalším jednáním v této otázce bude přizván
Myšák a Oskar
SkautIS a vodní skauti
• Hvězdář zajistí kontakt mezi Bilbem a HKVS
ohledně možnosti propojení webu VS a skautISu a dalších požadavků HKVS na SkautIS (například doplnění funkce krajský kapitán, přístup k datům podřízených jednotek, apod.)
Doména hkvs.cz
• byla získána do vlastnictví HKVS
• web bude provozován na serveru skauting.cz,
doména samotná bude registrována bez prostoru
Ústřední sraz kapitánů
• dořešily se podrobnosti programu a organizační záležitosti
• komise budou projednávat témata daná předem dle potřeb HKVS

Příští zasedání HKVS se uskuteční v pondělí
19. 4. 2010 v 17 hodin na ústředí Junáka v Praze.

Jazyková korektura: Tomáš Nechvátal
Grafická úprava a sazba: Pavel Bár
Evidováno u Ministerstva kultury České republiky
pod číslem MK ČR E 161 00.

Plné znění zápisu naleznete na webu HKVS,
v sekci Z kapitánského můstku - zápisy.
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příloha: přihláška na Kotorský závod
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Právní rozbor použití podobizny, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů v rámci propagační činnosti Junáka
Obecný úvod do problematiky
Obsahem práva na podobu je užívací a dispoziční
právo ve vztahu k zachycení podoby fyzické osoby,
zatímco obsahem práva k podobizně je užívací a dispoziční právo subjektu ve vztahu k ní. V pozitivním
smyslu toto právo zahrnuje oprávnění užívat podobiznu sám, a to jakýmkoliv způsobem, případně též
udělovat jiným souhlas k jejímu užívání. V negativním smyslu toto právo zahrnuje oprávnění bránit se
proti neoprávněnému použití podobizny.
Fotografie, tedy fotografický obraz fyzické osoby
jako subjektu údajů, obsahuje osobní údaje podle
zákona o ochraně osobních údajů v míře, v níž vyjadřuje fyzické a další charakteristiky určeného nebo
určitelného subjektu údajů. To znamená, že fotografii s podobenkou nebo zachycením postavy je třeba
považovat za dokument osobní povahy obsahující
osobní údaje, nikoliv však osobní údaj.
Fotografie zachycuje podobu určité osoby, je tedy
zdrojem informací, v němž mohou být za určitých
podmínek uloženy osobní údaje, a to i osobní údaje
citlivé. Podmínkou pro označení za citlivé je to, aby
zobrazená osoba byla určitelná na základě podoby
na snímku, případně ve spojení s textem ke snímku
připojeným.
Ostatní citlivé osobní údaje pak může (spíše než
portrétní) zachytit fotografie akční. Snímek z pouliční demonstrace může velmi sugestivně vypovídat
o politických postojích subjektu údajů, stejně jako
jeho vyfotografování v okruhu osob, které jsou svými
postoji známé. Podobně by jistě bylo možné při náboženských shromážděních pořídit fotografie dosti
věrohodně vypovídající o náboženském přesvědčení
určitých osob.
Je jistě nezadatelným právem fyzické osoby svobodně se rozhodnout, zda její zákonem chráněných
osobnostních hodnot (např. podobizny) bude využito např. pro komerční, reklamní, resp. obdobné účely, tedy nad rámec zákonné licence stanovené v § 12
odst. 2 a 3 o.z. Bez souhlasu této osoby jde zpravidla
o zásah proti její chráněné osobnostní sféře se všemi
atributy závažnosti, následně většinou odůvodňujícími i přisouzení satisfakce podle ustanovení § 13 odst.
2 o.z. Nadto tento zásah může být (a často skutečně
také i bývá) provázen dalším dotčením osobnostní
sféry postižené fyzické osoby, které se od tohoto zásahu odvíjí. Lze jmenovat především oblast důstojnosti
fyzické osoby, její vážnosti ve společnosti, její pověst

(renomé), apod.
Právní úprava zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění
Ochrana osobnosti
§ 11
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti,
zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní
povahy.
§ 12
(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové
snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí
být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě
zákona.
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové
a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.
§ 13
(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby
bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na
ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky
těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné
míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na
náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem,
za nichž k porušení práva došlo.
Závěr a doporučení
Jak již bylo konstatováno shora, obsahem práva na
podobu je užívací a dispoziční právo ve vztahu k zachycené podobizně, jakožto i právo plně rozhodovat
o způsobu použití zachycení podobizny.
V rámci naší činnosti je pořízeno obrovské množství
fotografií, které z našeho pohledu nepředstavují, při
jejich použití, žádný zásah do osobnostních práv. Náš

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

				

25

subjektivní pocit, je však při posuzování intenzity
zásahu do osobnostních práv zachycené osoby, zcela
irelevantní a rozhodující je objektivně posouzený náhled na subjektivní pocit osoby zachycené.
Použití fotografií a dalších zvukových a obrazových
materiálu, pro interní potřebu organizační jednotky (kroniky, fotokroniky, oddílový web) je svým způsobem interakcí mezi subjekty, které jsou v blízkém
vztahu k zachycovaným osobám a tudíž souhlas
s použitím předmětných zachycujících materiálů
není třeba, budou-li tyto sloužit pouze a výhradně
k vnitřnímu použití.
Vyjdeme-li z výše uvedeného, tedy že soukromí je
jedním z chráněných atributů všeobecného osobnostního práva, vztahuje se na ně vše, co je řečeno
v ust. § 11-16 občanského zákoníku. Především však
platí, že jiné použití fotografií, zvukového a obrazového materiálu než v prostoru organizační struktury
Junáka, je reklamou. Zveřejněním v prostoru, který
je primárně určen pro oslovení veřejnosti, používáme předmětné materiály k propagaci naší činnosti či
akce směrem k předem nedefinovanému a neurčitému počtu subjektů veřejnosti, tedy děláme reklamu
Junáku. Reklama zcela bez jakékoliv debaty je činnosti, jíž je možno zasáhnout do různé složky všeobecného osobnostního práva a tím toto právo porušit.
Pokud půjde o použití obrazového snímku v naší
propagaci – v reklamě, je třeba konstatovat, že na
reklamu se nevztahuje žádná ze zákonných licencí upravených v § 12 odst. 2 a 3 občanského zákoníku. Právě otázka použití snímku bude důležitá a měla
by být s konkrétní osobou projednána. Souhlas k použití je vhodné získat v písemné formě. Tento sou-

hlas může být dán rovněž předem, přičemž následné schválené použití fotografií a jiných obrazových
a zvukových materiálů vyžaduje přiměřenost použití
vztahující se k subjektivnímu vnímání osobnostních
práv zobrazované osoby.
Závěrem je tedy možno/nutno konstatovat, že použití fotografií, jiných zvukových a obrazových materiálů publikovaných za účelem propagace - reklamy
naší činnosti, podléhá bezezbytku souhlasu osob na
těchto materiálech zachycených. I přesto, že tento
souhlas bude osobou zachycenou a následně zveřejňovanou udělen, je třeba velmi citlivě vyhodnocovat,
zda-li použití předmětných materiálů ve svém kontextu, či v kontextu s jinou událostí nepovede k porušení osobnostních práv zachycené osoby.
Pro legalizaci použití fotografií, jiných zvukových
a obrazových materiálů by bylo vhodné zajistit si předem, tedy v okamžiku vstupu nového člena do oddílu,
souhlas tohoto člena popř. jeho zákonného zástupce.
Návrh znění udělovaného souhlasu:
Účastník i jeho zákonní zástupci souhlasí s pořizováním a archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jejich projevů osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 11 a násl. zák.
č. 40/1964 Sb., obč. zák. v jeho platném znění.
Mgr. Lukáš Boubín - Platejz
březen 2010
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